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Inleiding 
Het getal 7 staat in de Bijbel voor heiligheid. Getallen hebben een 
waarde en betekenis. Het zijn niet zozeer de christenen die daar 
grote waarde aan hechten, maar wel de kabbalisten, de cabal en 
illuminati, etc. Zij werken met getallen en getallenreeksen. Daar 
kan men op internet veel over vinden.  Waar het ons om gaat is 
het naspeuren wat de illuminati cs momenteel doet en naar buiten 
brengt onder de dekking van het getal 7. Het resultaat van zulk 
een onderzoek zal verhelderend werken. 
 
Monique Hagemeijer over zevenvoudigheid: 
‘’Zevenvoud is een overzicht dat alle mogelijkheden openhoudt 
en tegelijkertijd veel inzicht en begrip geeft zodra je weet hoe het 
werkt. Zevenvoud is het in energie samengaan van het fysieke, 
emotionele, mentale, psychische, energetische, spirituele en 
causale bestaansniveau. Iedereen weet dat dit alles tegelijkertijd 
plaatsvindt. De mens leeft altijd bewust of onbewust vanuit 
zevenvoudigheid. Dit in een samengaan van aardse, geestelijke 
en zielsenergie. Oók tegelijkertijd. 
Meestal leeft de mens op meerdere van deze niveaus onbewust, 
hierdoor steeds onderhevig aan bewustwording. Een prima zaak 
dus! Het dagelijkse bewustzijn geeft de huidige stand van 
ontwikkeling aan in deze zevenvoudigheid. Belangrijk is om de 
mogelijkheid van integratie aan te zwengelen. Iedere therapie 
heeft een eigen ingang in deze zevenvoudigheid. Integratie brengt 
de zeven bestaansniveaus naar beleefbaarheid’’. 
 
 
Planetaire Bevrijding  
De mensheid heeft duizenden jaren gevangen gezeten in de 
dodencel van onwetendheid. De mensen mochten van hun 
strenge bewakers het daglicht niet zien. (Denk aan de grot van 
Plato).  
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De waarheid over de oorsprong en toekomst van de mens moest 
verborgen blijven. De bewakers hielden de mensheid arm en 
onwetend zodat er geen hogere 
kennis en bewustwording 
ontstond.  De bewakers hadden 
het tij mee, aangezien de 
kosmische energiefrequenties 
laag waren. De geestelijke 
ontwikkeling stond nagenoeg 
stil. Het waren dan ook terecht 
donkere middeleeuwen. Wat er 
zich nog ontwikkelde leek meer 
op een gedrocht dan op gezond 
verstand. De tijden van ontwetendheid zijn aan het voorbijgaan. 
Het getij keert zich momenteel ten goede, waar internet aan 
meewerkt.  Wij worden bevrijd, zowel fysiek als geestelijk. Onze 
gevangenschap loopt ten einde. De gevangenispoorten openen 
zich. Dat is een echte ‘Event Horizon’,  een zeer grote gebeurtenis 
die zich momenteel voor onze ogen ontrolt. De ‘bewakers’ zijn er 
zo bang voor als een wezel. Zij nemen dan ook drastische 
maatregelen om ons in hun angst-modus te houden. Wij worden 
echter vanuit de kosmos voorzien van energie om te ontwaken. 
Op 19 maart 2020 is er een grote energie-uitstoot geweest van uit 
de Galactische centrale zon. Wij moeten wel even wennen aan 
deze hogere energie. Er kan een cognitieve dissonantie ontstaan, 
zodat velen zich afvragen wat er momenteel aan de hand is.  De 
dreigingen van de elite zijn groot. Het zijn de volksmisleiders die 
berecht gaan worden.  De kosmos is voorzien van een 
zelfherstelend en zelfreinigend vermogen. Het kwade geslacht 
(onkruid) mag niet eindeloos voortwoekeren. Er zijn grote 
veranderingen gaande. In het boek ‘Van Annunaki tot Illuminati’ 
somt de schrijver Jaap Ramyer een aantal gebeurtenissen op van 
de grote veranderingen.   
 
Virus-oorlog 
Van de Belgische oud-burgemeester Peter Vereecke ontving ik 
een mail met zijn verslag van een ontdekkingstocht over de 
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huidige Corona Covid-19 ‘pandemie’, 
en zijn vondst van de heilige Graal.  
Hij beschrijft wat de GPMB is,   
 
De GPMB, samen met de WHO van 
Bill Gates gaan ZEVEN dringende en 
dwingende acties uitvoeren,namelijk:  
 
Dit zijn in een notendop de zeven 
dringende en dwingende acties  

1. Tegen 1 juli 2019 moet ieder land een ‘National Action Plan 
for Health Security’ (NAPHS) klaar hebben.  

2. De G7, G20 en G77 lidstaten en de regionale 
intergouvernementele organisaties moeten financieel en 
politiek steunen.  

3. Alle landen moeten een nationale coördinator aanstellen om 
regelmatig oefeningen te doen en de paraatheid op peil te 
houden.  

4. Alle betrokkenen moeten op het ergste voorbereid zijn en dus 
maximale inspanningen doen voor de ontwikkeling van 
‘innovative vaccines and therapeutics’ en ‘broad spectrum 
antivirals’ (dit ten laatste tegen september 2020!) en voor de 
uitwisseling van ‘genome sequences of any new pathogen’.  

5. Financiële instellingen als IMF en WB moeten klaar zijn tegen 
september 2020 (!).  

6. Bijzondere hulp moet voorzien worden voor de armere 
landen. Tegen september 2020 moet er een fonds 
beschikbaar zijn ten jaarlijkse bedrage van 100 miljoen dollar. 
Dit zal voorgesteld worden op de 77° jaarvergadering van de 
WHO, waarop de lidstaten ook hun bereidheid zullen moeten 
bevestigen voor een verhoging van hun WHO-bijdrage.  
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7. De coördinatiemechanismen moeten versterkt worden. 
Daarom moeten de VN en WHO minstens twee oefeningen 
houden, waaronder een om te reageren op de opzettelijke 
verspreiding van een dodelijk ademhalingspathogeen.  

 
Wij letten in deze vooral op het getal 7 waarmee de illuminati 
werken. Denk aan de G7, G20, G77,  
 
  Dit is Christine Lagarde: 
Zij sprak over het Magische getal 7.  15-01-2014. In 2021 is het 7 
jaar geleden dat zij haar uitspraak deed. Wat dan? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QYmViPTndxw     

 
 
In September 2020 wordt de 77e jaarvergadering gehouden van 
de WHO, de Wereld Gezondheids Organisatie. De WHO heeft het 
Corona-virus als oefening en als dreiging ingezet om de weg naar 
de Nieuwe Wereld Orde (het Nieuwe Normaal)  te ontsluiten.  
De maand september is niet de 9e maand zoals in onze telling, 
maar de naam zegt het al, Sept = 7, Octa van october = 8, Nova = 
9 en Decem = 10.  September is dus de 7e maand, en dáár tellen 
de illumnati mee.  
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Willen de Illuminati hun grootschalige ‘Heilige Oorlog” in 
september laten escaleren?    
 
 
Hemel onder vuur (boek van Fred Teunissen) 
 
Dit boek handelt over de Chemtrails en het feit dat onze atmosfeer 
bezig is te veranderen in een plasma. Wij zullen van ademnood 
sterven als mensheid. De atmosfeer is immers de bron voor onze 
ademhaling en zuurstof.  Het gaat om onze levenskracht. Velen 
vragen zich af dat het toch niet waar kan zijn dat regeringen 
toestaan dat hun burgers in het geheim worden besproeid met 
schadelijke chemicaliën. En wat kunen wij doen tegen de vele 
chemtrails boven onze hoofden? Het hele systeem van chemtrails 
is onstabiel en herstelt zich regelmatig. Vandaar dat men steeds 
aerosols moet toevoegen. In de chemtrails zitten uiterst kleine 
nanodeeltjes van metalen die gemakelijk onze celwanden 
binnendringen. Zij veroorzaken in de cel ontstekingen die tot 
ziekten kunnen leiden.   
https://www.dlmplus.nl/2020/08/16/nederlandse-artsmag-er-niet-
genezen-worden-van-covid-19/    
Die deeltjes zijn onzichtbaar en zeer schadelijk voor onze 
gezondheid. De metalen die men gebruikt om nanodeeltjes te 
scheppen zijn voornamelijk aluminium, barium, strontium.  De 
chemtrailsproeiende vliegtuigvloot is groter dan 1000.   
 
Het is een militaire gijzeling waarmee wij te maken hebben, aldus 
Helene Freeland in haar boek over Chemtrails en HAARP. Het 
HAARP-monster is een wereldomspannend systeem dat ten doel 
heeft om een totale greep op de aarde en alle bewoners te krijgen. 
Men ioniseerd de atmosfeer met behulp van aerosols en daarna 
met ionospherische heaters, lasers en electromagnetische golven.  
Wij leven dus in een sterke vervuiling van de lucht die gevuld is 
met een bonte soep aan nano-aerosols.  Van Martin Vrijland over 
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7 augustus  de HAARP-cirkel 

 
 
Deze toestellen bestuurt men op afstand.  Het gaat bij de 
nanodeeltjes om zelfduplicerende deeltjes.  Wij kunnen er 
longontsteking van oplopen, en als reactie van ons lichaam 
worden de afvalstoffen in onze longen tot virussen (opruimers), de 
zogenaamde covid-19 corona-virussen. Het zijn dan ook geen 
virussen die als onzichtbare vijanden van de ene mens op de 
andere mens worden overgebracht via besmetting.  Het gaat om 
de reactie van ons lichaam die de nanodeeltjes die wij inademen 
via de chemtrails uit onze longen willen verwijderen. Vandaar dat 
alle maatregelen die overheden aanwenden niet effectief zijn en 
alleen de kwaal nog verergeren.  
Volgens de informatie hieronder worden wij  momenteel 
opgewarmd doordat wij alshetware in een soort magnetron 
gevangen zitten. De atmosfeer is men aan het veranderen in een 
plasma, wat nodig is voor de Anunnaki om er bovengronds in te 
kunnen leven.  De ongekende hitte-golf duurde 13 dagen. Het 
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getal 13 is een getal dat veelvuldig door de illuminati wordt 
gebruikt. Kijk maar naar het Amerikaanse Grootzegel. Vooral 
Nederland heeft men ‘gaar willen koken’  voor de komende 2e golf 
corona, de kroon van de zon. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pe8JCStlU_U  
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https://www.youtube.com/watch?v=TMiojLkO064  

Oplettende vrouw houdt Buienradar in de gaten en ontdekt iets heel 
vreemds... (van Jan-Anne en Evert-Jan) 

 Hee dacht ze, ‘Wat krijgen we nou? Wat is er hier aan de hand? Zijn 
het Chemtrials en waarom boven Nederland?... en nog meer vragen 
kwamen in haar op... Kijk met haar mee en ontdek dat er naast de 
‘macaroni-leugen’ als zijnde een dodelijk virus, nog veel meer speelt 
momenteel en dan doel ik niet alleen op de politiek, de economie, de 
dreiging van burgeroorlogen in de ‘westerse wereld’, maar ook op 
manipulatie en de Co2-leugen. Als ik kijk naar de beslissingen die 
genomen worden om de ‘klimaat-omslag’ te gelde te maken (elke 3600 
jaren veranderd het klimaat door de komst van de tweede ster) en naar 
het doordrukken van maatregelen, zie ik eigenlijk dat de ondergrondse 
‘anunnaki’ onze wereld onleefbaar maken (om de mensheid uit te 
roeien, naast tal van andere methoden) en weer een dichte atmosfeer 
aanleggen om zelf weer bovengronds te kunnen gaan wonen. Maar is 
dat ook zo?! https://www.youtube.com/watch?v=TMiojLkO064. 

 
De 7 Noachitische Wetten 
https://www.geertkimpen.com/newton-noach.html 
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Wikipedia:   De Noachitische Geboden zijn:  

1. Gebod om rechtvaardigheid te betrachten, rechtbanken in te 
stellen en in stand te houden om de volgende verboden te 
kunnen handhaven. 

2. Verbod om de Schepper te vervloeken of Zijn Naam te 
gebruiken of om (iets van) het geschapene te vervloeken. 

3. Verbod op afgoderij (schepselen dienen of aanbidden). 
4. Verbod om te moorden. 
5. Verbod op onzedelijkheid zoals incest. 
6. Verbod om te stelen of iemand te ontvoeren. 
7. Verbod op het eten van het vlees van een nog levend dier. 

 

De Rabbijnen hebben in de Talmud de 7 voorschriften uit Geness 
9:8-9  overgenomen, zie Sanhedrin 56a.  Amerika is gesticht op 
basis van deze 7 Noachitische voorschriften, zie de website van 
Robert Clanton.  Niet dat de 7 voorschriften een mens zouden 
behouden, want alleen de Messias behoudt volgens de Rabbijnen. 
Het zijn echter wel goede instructies voor een goede leefwijze. Ze 
zijn de basiswetten voor het leven. Iedere israeliet behoort ze te 
onderhouden, en ook elke niet-Israeliet dient ernaar te leven. De 
Rabbijnen verspreiden zelfs folders voor iedereen, waarop 
geschreven staat:  Keep the Seven, go to heaven (Houdt de 7 en 
ga naar de hemel).  Deze voorschriften zouden een uniersele code 
bevatten die voor iedereen geldt:   
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Van de Sjilo Gemeente no.257 (Mosje Wetberg) het volgende over 
de 7 Noachitische wetten:    

…  alles waarover Jehoewá heeft gesproken willen wij doen … 
 
    Nóach was een zoon van Lèmech. Van de goede Lèmech wel te verstaan, 
want er was ook een kwaaie Lèmech in omloop: een bruut met een grote 
mond die zich als het er op aan kwam laf verschool achter zijn twee vrouwen. 
De vader van Noach daarentegen was een sterk karakter die de hoop op een 
ommekeer op zijn zoon overbracht.    
   Aan Noach is een merkwaardige joods systeem gekoppeld met ‘zeven 
Noachitische geboden’, die voor de hele mensheid zouden gelden. Meer van 
dit soort bedenksels zijn losjes bij bosjes uit de mouw geschud. Bevlogen 
betweters probeerden in alle tijden een verdeling te maken in hele geboden 
voor Israelieten en halve voor Noachieten; dat zijn dus alle anderen. Het 
systeem ziet er eenvoudig en overzichtelijk uit; maar zijn die geboden ook bij 
Noach zelf terug te vinden? Op afstand lijkt het wel iets te hebben, maar van 
dichtbij is het valse schijn. Trap daar niet in! Lang geleden spraken rabbijnen 
over gedragsregels voor vreemdelingen onder een Joodse jurisdictie. 
Gaandeweg heeft het wortel geschoten in de hele wereld. Maar, zult u zeggen: 
zulke regels hoeven toch niet zinloos te zijn?  Het is waar dat ze soms voor een 
deel waar zijn. Kijk maar mee. Je mag geen afgodendienst plegen klinkt lekker, 
maar het geeft geen namen van goede of slechte goden waardoor de eerdere 
schittering van de woorden al snel vervaagt. Blasfemie is zoiets als de naam 
van een god als vloek gebruiken, maar is dit besteed aan wie niet eens weet 
heeft van een macht met de naam Jehoewá? Goed, moorden is verboden, en 
dat waren we als fatsoenlijke mensen toch al niet van plan. Dit gegeven over 
bloedvergieten is, naast de kennis van Nóach over geschiktheid (vreemd 
genoeg niet in de zeven opgenomen) het enige gebod dat hij hoorde. Stelen 
doen we ook niet dagelijks. Over verboden seksuele relaties is bij Noach geen 
verbod te vinden. Dan is er een verbod om een hap uit een levend dier te 
nemen. Daarvoor moet je niet bij ons zijn. En dat hele rare zevende gebod – 
het enige gebod, alle andere zijn verboden – dat je een rechtbank moet 
instellen. Wie kan dat persoonlijk doen? Het slaat nergens op. Het geheel is 
misleidend.  
    Half of voor een deel gehoorzamen kan niet. Er bestaat niet zoiets als een 
concept dat  ‘Noachitische geboden’ heet. Laten we duidelijke taal spreken. De 
leefregels voor de mensheid hebben niet speciaal iets met Adám,  Noach, 
Avrahám of Mosjè te maken, maar uitsluitend met Jehoewá, de enige en 
absolute wetgever. Hij bepaalt zijn wetten voor alle tijden en plaatsen; wij 
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hoeven ze alleen maar te doen. Er kunnen absoluut gezien geen verschillende, 
elkaar soms tegensprekende systemen naast elkaar bestaan. Goede 
voorschriften zijn niet te verdelen in meer of minder belangrijk. Alle geboden 
die van Jehoewá komen mogen wij houden – willen wij houden, maar wij 
weigeren een extra rugzak menselijke bedenksels mee te sjouwen. De 
bedenkers hebben niet het recht om te halveren of te verdubbelen. Of om 
kritiek te leveren. Een aardappel vraagt toch ook niet aan zijn consument: ‘wat 
ben je aan het doen’?  
    Wie mee wil doen zal alles wat mogelijk is willen doen … alles waarover 
Jehoewá heeft gesproken willen wij doen ...  Hoe prachtig de zeven geboden 
ook klinken; mijn advies is: houd u daar niet aan. Wie echt wat wil, iets meer 
dan louter traditie of kleffe cultuur, wie deze almacht wil ‘beleven’ moet bereid 
zijn om alles te doen. Dat is pas leven!  
             
 
Dana Winner zingt over de zeven regenbogen 
Het lied dat Danna Winner zingt over de zeven regenbogen bevat 
ook de zevenvoudigheid van de schepping: 
Het lied is te beluisteren op de volgende website: 

https://www.youtube.com/watch?v=9-xBI3cAvvE 

Zeven dagen zijn er nodig 
Opdat de mens hier kan bestaan 
Vele vragen overbodig 
Naar waarheen en waar vandaan 

Zeven zeeën te bevaren 
Is de droom van ieder mens 
Zeven zeeën te bewaren 
Voor de mens de mooiste wens 
Mogen zeven regenbogen door de hemel blijven gaan 
Mogen in veel kinderogen zeven regenbogen staan 

Zeven sterren als planeten 
Met de aarde hoog in een baan 
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Die van verre laten weten 
Dat de wereld blijft bestaan 

Zeven levens voor de aarde 
Hoop en vrede voor ieder mens 
Ieder in zijn eigen waarde 
Voor de mens de mooiste wens 

Mogen zeven regenbogen door de hemel blijven gaan 
Mogen in veel kinderogen zeven regenbogen staan 

Regenbogen in kinderogen 
Regenbogen... 

http://holywar.org/PROPAGA2.htm    

https://www.tribute.nu/post/staan-we-op-het-punt-om-
schokkende-onthullingen-te-krijgen 

 
Hoe kon het gebeuren dat gebouw 7 zonder dat er vliegtuigen 
aan te pas kwamen in elkaar zakte? Of gaat het om het signaal 
van het getal 7?  
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https://www.youtube.com/watch?v=w892JFNLFO8   

 

Toevallig op verscheidene plaatsen in deze wereld werden er 777 
zogenaamde besmettingen vastgesteld. Hoe is het mogelijk ! Daar zal 
Christine Lagarde wel meer over weten te vertellen !  Raadselachtige 
zaken, net als bij Simson die een raadsel opgaf aan de Filistijnen. Dat 
kostte hem wel zijn twee ogen en vrijheid, en eindigde in zijn dood. Hij 
liet zich verleiden door de hoer Delila, en gaf toe dat zijn enorme kracht 
van hem zou wijken indien hij met 7 verse touwen zou gebonden worden 
aan zijn 7 haar vlechten.  Richteren 16: 7 En Simson zeide tot haar: Indien 
zij mij bonden met zeven verse zelen, die niet verdroogd zijn, zo zou ik 
zwak worden, en wezen als een ander mens. Vers 13: En hij zeide tot 
haar: Indien gij de zeven haarlokken mijns hoofds vlochtet aan een 
weversboom.   

De illuminati proberen het raadselachtige van de verborgen kracht van de 
mensheid –voornamelijk van de blanken-  te breken door het te misleiden 
door een onzichtbare vijand op ons los te laten. Wij dienen ons niet gelijk 
Simson door een ogeschijnlijke liefdes-seksuele-drang in de maling te 
laten nemen. Dat zou ons niet alleen onze ogen en vrijheid kosten, maar 
uiteindelijk via de vaccinspuit ons leven. Men wil de mensheid in totaal 
7 vaccinspuiten toedienen om hen te vrijwaren tegen virussen, maar dat 
zijn dodelijke spuiten. 
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Jacob werd eveneens door Laban ertussen genomen toen hij 7 jaren voor 
zijn grote liefde Rachel werkte en Lea in zijn maag kreeg gesplitst, 
waarna hij nogmaals 7 jaar voor nop moest werken om alsnog Rachel te 
verkrijgen. Rond het getal 7 spelen zich heilige zowel als zeer onheilige 
zaken af.  

  

Voor Jozef mondde het getal 7 uiteindelijk uit in zijn vrijlating uit de 
gevangenis en verhoging tot onderkoning in Egypte.. Hij kon de droom 
van Farao over de 7 vette koeien en de 7 magere koeien die de 7 vette 
koeien opaten feilloos uitleggen. Zie Genesis 41.   

De redding van de Adammensen kwam tot stand doordat Noach de Ark 
had gebouwd. Er kwamen van de reine dieren 7 en 7 mannetje en 
vrouwtje naar de Ark 7 dagen voordat de vloed kwam. Zie Genesis 7:3vv.  
De Ark rustte in de 7e maand op de bergen Ararat. Noach liet een duif los 
die terugkwam en na 7 dagen liet hij opnieuw de duif los die terugkwam 
met een olijktakje. Daarna liet hij na 7 dagen de duif opnieuw los, maar 
ze kwam niet meer terug.  De duif met olijftakje is sindsdien tot 
vredessymbool gemaakt.  

De rustdag is ingesteld in de scheppingsorde, zes dagen arbeiden en op 
de 7e dag rusten, de sabbat. De sabbat is vastgelegd in het 4e gebod van 
de Wet der 10 geboden. Om Jericho in te nemen moest men 7 dagen lang 
1x rondom de stadsmuur lopen, maar op de 7e dag 7x, en dan juichen 
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tijdens het vallen van de muren. Zeven priesters moesten 7 ramsbazuinen 
dragen voor de ark. De jongste koning in Israel ooit was 7 jaren oud, Josia 
genaamd. De profeet Zacharia kondigt de komst aan van de Spruit, de 
eindtijd-Messias, en de steen waarop 7 ogen zijn. In het bijbelboek 
Openbaring is veelvuldig sprake van het getal 7, de 7 geesten, de 7 
gemeenten, de 7 gouden kandelaren, de zeven sterren, de 7 zegelen, de 7 
laatste plagen, etc.  

  

Het sterrenbeeld Orion telt 7 grote sterren. De Grote Piramide -met de 
naastliggende 2 andere piramides- staat uitgelijnd naar Orion. In het 
Egyptische Dodenboek staat een afbeelding van 7 hemelse koeien die de 
heilige zonneschijf op hun kop dragen. Ook in Egypte was het getal 7 
heilig. In het schitterende boek ‘Het Mooie Westen’ van Corina 
Zuiderduin op p.216 beschrijft zij dat de oude Egyptenaren naast de 
driedeling ook nog een verfijndere indeling van het bewustzijn 
hanteerden, namelijk 7 aspecten van het bewustzijn. De godin Neith 
vormde de wereld in 7 scheppende woorden. De zonnegod zou 7 Baoe 
(B-zielen)  bezitten. In de tempelarchitectuur komt het getal 7 ook voor, 
waar Toetachamon 7 gouden kisten bezat aan zijn 7 bedden. De7 hemelse 
koeien worden gezien als de 7 opbouwende krachten in het universum. 

Er valt nog wel veel meer over het getal zeven te zeggen, maar voor nu 
is dit voldoende om het belang ervan erdoor aan te geven wat de 
illuminati mogelijk hanteren om de mensheid van 7 miljard te decimeren 
tot 500 miljoen volgens de Georgian Guidstones. Gaan zij hun huidige 
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octaaf in de maand september (dat is de 7e maand) ermee afronden om 
hun nieuwe octaaf –Hun Nieuwe Wereldorde- in october gestalte te 
geven?    Een octaaf telt 7 noten, waar bij de 8e een nieuw octaaf begint.  
Sinterklaas heeft 7 zwarte Pieten, maar daarover mogen wij niet meer 
spreken. De Kerstman heeft 7 renpaarden voor zijn slee. Er zijn 7 
deugden en 7 doodzonden. 

     

Zeven kleuren ……  

Nederland 7 provincies boven de Rijn, en de Nederlandse leeuw heeft 7 
pijlen in zijn klauw,  de 7 waddeneilanden. Zie 
http://www.pentahof.nl/Brochures/624-Ned-tripleAAA-wpd.pdf 

In brochure 868 bespreken wij Bileam en het getal 7. Hier een korte 
weergave:   Het blijkt volgens een natuurwet dat alle dingen 
georganiseerd zijn door het getal 7. Vandaar dat men het getal 7 wel laat 
staan voor volmaaktheid. De (her)schepping vergde 7 dagen. Er zijn 7 
dagen in een week. Er zijn 7 dimensies en 7 chakra’s (energiecentra’s in 
ons lichaam). Er zijn 7 klieren in ons lichaam.  Er zijn 7 Noachitische 
wetten.  Bij de altaren die Bileam door koning Balak van de Moabieten 
liet bouwen zien we steeds het getal 7, en ook bij de offers die erop 
gebracht werden. Tijdens de eerste offerplechtigheid werden er  2x 7 = 
14 dieren geofferd, en bij de tweede keer opnieuw 14 dieren, dus dat is 
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met de vorige erbij 28 dieren totaal. Bij de derde keer opnieuw 14 dieren, 
zodat in totaal  6x7=42 offers werden gebracht.  In totaal zijn er  3x7=21 
altaren gebouwd.    

De vloek die Balak wenste over het volk Israel werd tot een zegen. Ook 
momenteel zal de vloek die de cabal/illuminati over ons uitrollen via een 
virus-hoax als grootste leugen ooit, verandert worden in een zegen. Er zal 
een klein overblijfsel behouden worden en in 7 trappen uit de chaos die 
men schept behouden worden.  

 

Er zouden 4000 jaar voor Christus verlopen zijn en 2000 jaar erna, zodat 
wij het 7e duizendtal zouden ingaan. 

Wikipedia:  Op grond van de Tenach wordt de schepping geacht te 
hebben plaatsgevonden 3761 jaar voor het begin van de christelijke 
jaartelling.[1][2] De precieze begindatum van de joodse kalender komt 
overeen met maandag 7 oktober van dat jaar.[1] Het nieuwe jaar begint 
op Rosj Hasjana, een gewichtige tweedaagse periode van gebed en 
inkeer, die rond september/oktober van de gregoriaanse kalender valt. 

Het getal 7 heeft is de illuminati de sleutel tot het digitale 
universum 
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De zeven poorten van oud-Egypte 
In het boek “Het Mooie Westen” bespreekt Corina Zuiderduin de 7 
poorten in oud-Egypte> Het bewustzijn van een mens werd er in 7 
aspecten ingedeeld.  Tempels waren in Egypte –net als later de kerken in 
het Christendom-  voorportalen van het hemelleven.  Het binnenste van 
sommige tempels was bereikbaar via 7 poorten of hallen. . Men wist dat 
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er in het universum 7 opbouwende krachten zijn, die men afbeeldde door 
7 koeien + 1 stier.    
https://zhcn.facebook.com/zielsverbinding/photos/a.583475845056945.
1073741828.583188585085671/2126340514103796/?type=3  
https://www.youtube.com/watch?v=Gp8KZlLvmH4  

 
https://www.cnbc.com/2010/07/30/the-internet-illuminati-
seven-hold-keys-to-the-digital-universe.html 
 

  
 
 
 De zeven fasen in Openbaring uit de chaos naar de nieuwe tijd 
 
7 volkeren werden uitgeroeid toen het volk Israel  Kanaän introk, zie 
Handelingen 13:19  Er is altijd een rest van 7000 mannen die hun knie 
niet buiten voor de Baäl, zie Romeinen 11:4. In het boek Openbaring 
wordt diverse malen het getal 7 gezien: 

 Openbaring 1 
[..] aan de zeven Gemeenten, die [..] van de zeven geesten, die [..] aan de 
zeven Gemeenten, die [..] zag ik zeven gouden kandelaren; [..] van de 
zeven kandelaren Een, [..] Hij had zeven sterren in [..] verborgenheid der 
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zeven sterren, die [..] en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren 
zijn [..] engelen der zeven Gemeenten; en [..] 
Hoofdstuk 12 daar zien wij de draak met 7 koppen, en in hoofdstuk 15-
21 de 7 engelen met de 7 laatste plagen.    
 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en 
de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van 
God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods 
is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
Zelf zal bij hen en hun God zijn. 
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; 
noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn 
weggegaan. 
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide 
tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 
en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens 
voor niet. 
7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een 
zoon zijn. 
8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en 
hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun 
deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 
9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke 
vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom 
herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 
10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde 
mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. 
 
Staat het getal 7 volgens Christine Lagarde voor de illuminati om de 
mensheid in een chaos-toestand te brengen, op te sluiten via een 
lockdown en nep-virus-pandemie.  De Opperste Wijsheid, onze Schepper 
en Verlosser stelt dat haar wereldhuis gebouwd is op 7 pilaren, zie 
Spreuken 9.  Pilaren zijn vastigheden, de natuurwetten. De natuur heeft 
een zelfherstellend vermogen, en dát zal onze verlossing worden. De 
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natuur zal ons te hulp komen. De aarde zal het vuil wat er niet op hoort 
van zich afwerpen, een thermische reinigingsprocedure zal de aarde 
opschonen en weer leefbaar maken.  Ook ons lichaam wordt geheel om 
of in 7 jaren tijds vernieuwd.  
 
 
De Illumianti zijn druk bezig om hún 7 laatste plagen over ons uit te 
storten, lukt het niet met een virus-pandemie wat een groot bedrog blijkt 
te zijn, dan hebben ze nog een volgende (muggen)-plaag die men in 
Amerika reeds heeft gelanceerd, zie:  
 https://angel-wings.nl/politiek-elite/2020/08/bijna-een-miljard-
genetisch-gemodificeerde-muggen-worden-vrijgelaten-in-florida-en-
texas/     

 

En ze hebben nog meer plagen in hun toverhoed. Mogelijk een invasie 
van Anunnaki-reptilians die via CERN uit hun gevangenis op Saturnus 
worden losgelaten. Zij hebben daar reeds een voorspel van laten zien 
tijdens de openingsceremonies van CERN en te Sochi-de Olympische 
winterspelen.  Hun geheime agenda’s 2020, 2025, 2030 tot 2050 zullen 
doorkruist worden door kosmische gerichten. De cabal-anunnaki-
geslachten  (slangenzaad) mogen de nieuwe aarde niet beërven.  Dit 
adderengebroed zal vergaderd worden in een diepe put die tot in alle 
eeuwen afgesloten wordt.  Voor dit soort aartsleugenaars is geen 
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plaats op de nieuwe aarde. Voor koning Nebucadnezar was er na 7 
tijden nog herstel, maar voor de cabal is het einde verhaal. De grote 
rust van het komende nieuwe gouden tijdperk is aanstaande.  

     

De zevenvoudige kop van de draak wordt verslagen en er komt een 
vernieuwde aarde, waar gerechtigheid plaatsvindt en waarop alleen 
rechtvaardigen zullen wonen. 

 
Zacharia 4:6  Niet door kracht (kernenergie, CERN, HAARP) noch door 
geweld (oorlogen, virus-pandemie,etc), maar door de Geest van de 
Allerhoogste zal het (de transitie of wedergeboorte van de aarde) 
geschieden. De engelen bewaken ons en weerhouden alle vijandelijke 
macht, totdat Jahweh in het midden van ons zal wonen, Zacharia 2:11, en 
het uiteindelijk volkomen vrede, vreugde en vrijheid zal zijn.   
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Het boek ‘Siener van Rensburg” p.214:  God heeft 7 plagen gelijktijdig 
beschikt om over Engeland uitgestort te worden. P.220:  Op één dat 
zullen deze 7 plagen Engeland treffen zoals in Openbaring 15 en 18:8 
staat.  
 
De profeet Haggaï:   1 Op den vier en twintigsten dag der maand, in de 
zesde maand, in het tweede jaar van den koning Darius. 
2 In de zevende maand, op den een en twintigsten der maand, geschiedde 
het woord van JHWH door den dienst van den profeet Haggai, zeggende: 
3 Spreek nu tot Zerubbabel, den zoon van Sealthiël, den vorst van Juda, 
en tot Josua, den zoon van Jozadak, den hogepriester, en tot het 
overblijfsel des volks, zeggende: 
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4 Wie is onder ulieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste 
heerlijkheid gezien heeft, en hoedanig ziet gij hetzelve nu? Is dit niet als 
niets in uw ogen? 
5 Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt JHWH; en wees sterk, gij 
Josua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des 
lands! spreekt JHWH; en werkt, want Ik ben met u, spreekt JHWH der 
heirscharen; 
6 Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als 
gij uit Egypte uittrokt, en Mijn Geest, staande in het midden van u; vreest 
niet! 
7 Want alzo zegt JHWH der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal 
het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen 
beven. 
8 Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens 
aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt JHWH 
der heirscharen. 
9 Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt JHWH der heirscharen. 
10 De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het 
eerste, zegt JHWH der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, 
spreekt JHWH der heirscharen. 
 
Wanneer wij ervan uitgaan dat de 7e maand de maand september is 
(sept = zeven) dan zouden wij  een zeer grote aardbeving kunnen 
verwachten die de plannen van de cabal-deepstate-illuminati gaat 
doorkruisen. Hun plannen zijn volgens de website van  Gerda Hofste 
https://www.wijsheid.nu/2020/07/     http://www.wijsheid.nu/totale-
lockdown-op-komst/    dat er op 18 - 30 september 2020 een begin 
wordt gemaakt met een wereldwijde totale lockdown van een half jaar 
lang.  Dat is dus in de 7e maand en stemt overeen met Haggaï 2:2.   

Het plan van de deep-state is om de wereldbevolking sterk te 
verminderen zoals op de Georgian Guidstones staat beschreven in 10 
talen.  
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Men wil eigenhandig het ‘spook’ van de overbevolking bestrijden, en 
dat niet alleen, het gaat om het ‘heilige zaad’, de vrouwenzaadlijn zoals 
in Genesis 3:15 beschreven staat, om deze uit te roeien, zodat alleen het 
zogenaamde slangenzaad op aarde zal overblijven. Er zal een stokje 
worden gestoken tussen de spaken van het cabal-wiel door middel van 
een zeer grote aardbeving en de oprichting van het ‘stenen koninkrijk’, 
zoals in Daniel 2 beschreven staat.  De profeet Haggaï  vervolgt in 
hoofdstuk 2:19 te melden wat op de 24e van de 9e maand (dat is dus 
november) zal plaatsvinden:  

 19 Stelt er toch uw hart op, van dezen dag af en opwaarts; van den vier 
en twintigsten dag der negende maand af, van den dag af, als het 
fondament aan den tempel van JHWH is gelegd geworden, stelt er uw 
hart op. 
20 Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot den wijnstok, en den vijgeboom, 
en den granaatappelboom, en den olijfboom, die niet gedragen heeft, die 
zal Ik van dezen dag af zegenen. 
21 Het woord van JHWH nu geschiedde ten tweeden male tot Haggai, op 
den vier en twintigsten der maand, zeggende: 
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22 Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de 
hemelen en de aarde bewegen. 
23 En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de 
vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen 
omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden, 
zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard. 
24 Te dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zal Ik u nemen, o 
Zerubbabel, gij zoon van Sealthiël, Mijn knecht! spreekt JHWH, en Ik zal 
u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt JHWH der 
heirscharen. 
 
Een totale chaos zal het op aarde worden, waaruit het koninkrijk van 
JHWH zal oprijzen met de eindtijd Zerubbabel als vorst.  
 
Jesaja 4:5 En JHWH zal over alle woning van den berg Sions, en over 
haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den 
glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, 
zal een beschutting wezen. 
6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en 
tot een toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den 
regen. 
 
Jesaja 32:1 Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten 
zullen heersen naar recht. 
2 En die man (Zerubbabel als de eindtijd-Messias) zal zijn als een 
verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als 
waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen 
in een dorstig land. 
 
Wanneer wij de huidige stand van zaken in de wereld overzien en de 
ontwikkelingen gadeslaan van de cabal/deep state, blijkt dat zij zeer 
onrustig worden en bang zijn dat de mensheid hen zal berechten en 
gevangen zetten. Zij raken in paniek en willen met de grootste leugens en 
bedrog zich zien te redden.  Helaas, de galg die Haman bereid had voor 
Mordechai werd hemzelf noodlottig. Wie een kuil graat voor een ander 
valt er zelf in.   
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Extra middelen aangekondigd voor 
gemeentelijk sociaal ... 
www.nvvk.nl › news › view › extra-middelen-aangeko... 

 
www.nvvk.nl › news › view › extra-middelen-aangeko... 

1. In cache 
4 dagen geleden - Het Steun- en herstelpakket van het kabinet 
bevat veel maatregelen die door ... van het pakket van 28 mei in 
totaal uit op € 777 miljoen voor 2020. ... Genomineerden 
Schuldhulpverlener van het jaar 2020 zijn bekend! 

Commentaar: Waarom geen 776 of 778 ?  Het moet een teken zijn van 
de DeepState Cabal waar 111 hun symbool van is, 7 x 111 = 777,  en 
1776 is de oprichting van hun Orde van Weishaupt dat is 16 x 111.  


